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צוותא,
כצנלסון
 53ק.טבעון

מצ"ש

שלישיית ארי ערב:
ארי ערב  -פסנתר וניהול מוסיקלי
עמית לורבר  -תופים
טל פדר  -קונטרבס
זמרת הג'אז הישראלית תמי ג'רסי ,מלווה
בשלישייה הקאמרית של הפסנתרן ארי ערב.
הופעה מגוונת של מבחר להיטים של שנות ה-
 03וה - 40בארה"ב ,ביצועים רעננים לקטעי
ג'אז "קלאסיים"  -שנכתבו ע"י המלחינים
הגדולים של ספר השירים האמריקאי,
מלחינים כ-ג'ורג' גרשווין ודיוק אלינטון,
ואשר נודעו בביצועיהן של זמרות כ-אלה
פיצ'ראלד ,בילי הולידי ,וזמרות מובילות
נוספות ,קטעים כדוגמת:
"ג'ורג'יה, " Stars Fell on Alabama",
"Fly Me to the Moon",
" "The Girl from Ipanemaועוד...
בנוסף ,ישולבו במופע גם קטעים לטיניים
במקצבים אנרגטיים.
נגינת ההרכב נותנת מקום נרחב לאילתור
ופתיחות ,ומביאה לידי ביטוי את היצירתיות
של חבריו.

כרטיסים
לגמלאים
לתלמידים

₪ 60
₪ 40
₪ 20

ד"ר פנחס חנוך
פרטים בטלפון189-9910 :
E-Mail :sf_chanoch@bezeqint.net

תמי ג'רסי  -שירה
זמרת במנעד "אלט" ,מהבולטות בזמרות הג'אז בארץ בשנים האחרונות ,משתפת
פעולה בפרוייקטים שונים עם מוסיקאי ג'אז מובילים בישראל.
למדה שירת ג'אז ואימפרוביזציה אצל הזמרת דפני לוי .השתתפה בהרכב א-
קפלה נשי בסגנון ה" -ברברשופ" ,בניצוחו של מר אלכס אשד ,והובילה כסולנית
את תזמורת ה"-ביג זבנג" מכפר סבא בניצוחו של סשה קנצברג .בין שאר
פעילותיה כיום ,הקמה של רביעייה קולית של נשים בסגנון ג'אז .
בשנים האחרונות ,משתפת תמי פעולה באופן הדוק עם הרכב הג'אז של הפסנתרן
ארי ערב במגוון תוכניות ,כולל הופעה בפסטבל הג'אז של תל-אביב .

ארי ערב  -פסנתר וניהול מוסיקלי
ופסנתרן פעיל בסצנת הג'אז בארץ ,הוציא לאחרונה את אלבומו השלישי " "Flowמלחין שזוכה
לתגובות מעולות בארץ ובחו"ל . http://arierev.com/Flow
מן הביקורת:
"אלבום שמזמין האזנה חוזרת .זורם באפיק שופע צלילים ,עולם ומלואו של מלודיה ואלתור ...
אחד מאלבומי הג'אז הישראלים היצירתיים ביותר ששמעתי ,מוסיקה שופעת צבעים ,מלודית ,
קולחת בזרמים מגוונים ,מנוגנת ברגש ,ברגישות .מה עוד אפשר לבקש"?
מבקר המוסיקה יוסי חרסונסקי… ,באתר יוסמיוסיק
הוא משלב בנגינתו אלמנטים הרמוניים מורכבים מעולם הג'אז ,עם מימד קצבי וטמפרמנט
לטיני המושפע מהמוסיקה של מרכז ודרום אמריקה.
הופיע והקליט עם מוסיקאי ג'אז מובילים בארץ ,וכן הופיע בשנים האחרונות באירופה ,בשיתוף פעולה עם
מוסיקאי ג'אז מובילים (בהונגריה ,שוויץ ,דנמרק וצ'כיה.

טל פדר  -קונטרבס

נגן קונטרבס ,מלחין ומעבד ,מנגן כבסיסט בהרכבים שונים בתחום הג'אז והמוסיקה
הקלה ,ומרבה להלחין ולעבד .בוגר התזמורת הסימפונית הצעירה חיפה ובעל תואר
ראשון מאוניברסיטת חיפה .בין השאר ,הלחין את המוזיקה להצגה "מנו מלך
אטלנטיס( "פסטיבל עכו  )2330והוא מופיע כנגן ראשי ,מלחין ,מעבד ומעבד-שותף
בתקליטורים רבים בתחום הג'אז והמוזיקה הישראלית .בלינק הבא אפשר לשמוע
אותו מנגן ,כחלק מהרכב ,קטע מפרי עטו.
https://www.youtube.com/watch?v=2x6rxfi8Lio

עמית לורבר  -תופים
נגן תופים רגיש ומנוסה ,ששותף בהפקות ובהרכבים רבים עם מיטב נגני הג'אז
בישראל.
בנוסף לנגינתו בשנים האחרונות ,במסגרת "שלישיית ארי ערב" ,הוא שיתף פעולה עם
המוסיקאי אורי ביתן (פסנתר) ,דרור בר-ישראל (סקסופון) ,טל דגן (שירה) ועוד

